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SESSÃO TEMÁTICA SOBRE PAPÉIS TISSUE

Os papéis tissue, produtos de baixa gramatura, 

macios, flexíveis e absorventes, usados para 

higiene pessoal e limpeza, somam atualmente 

um consumo global de 31,5 milhões de toneladas por 

ano. O valor reflete uma taxa anual de crescimento de 

3,7% nas últimas duas décadas. A atratividade de um 

mercado que destoa dos demais pelos crescimentos 

contínuos e pela resiliência diante dos períodos de crises 

econômicas foi tema de uma das Sessões Temáticas que 

aconteceram durante o 47.º Congresso Internacional de 

Celulose e Papel – ABTCP 2014.

“Discussões de mercado como as que marcaram as 

Sessões Temáticas do ABCTP 2014 são fundamentais 

para levantar e debater questões atuais. O segmento 

de tissue tem relevância de peso nesse contexto, já que 

é um dos atuais protagonistas da indústria papeleira”, 

apontou a moderadora Marília Sobral Albiero, gerente 

de Planejamento Estratégico da Voith Paper.

SESSÃO TEMÁTICA DE TISSUE DÁ ENFOQUE AO 
CENÁRIO E ÀS TECNOLOGIAS ATUAIS

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Nestor de Castro Neto, executivo com ampla experi-

ência no segmento, deu início à sua palestra mostrando 

dados e tendências que marcam a indústria de papel 

tissue atualmente. O consumo e a produção em larga es-

cala da China, por exemplo, faz do país o terceiro maior 

mercado global, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos e do Canadá, com perspectivas de ultrapassar a 

Europa Ocidental em poucos anos. 

Em paralelo ao crescimento chinês, nos últimos 20 

anos também puderam ser vistas expressivas taxas de 

expansão de 5% a 10% na Europa Oriental, na América 

Latina, no Oriente Médio e na África. “Os drivers que 

regem o segmento tissue são tão positivos porque in-

cluem crescimento populacional e melhoria de renda, de 

condições higiênicas e de saúde, além de baixo nível de 

substituição”, justificou Castro Neto, evidenciando que 

dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Ban-

co Mundial, e da consultoria especializada RISI apontam 

a entrada de mais 470 milhões de pessoas no mercado 

consumidor global até 2019. “É possível identificar cla-

ramente, nos dados per capita, a relação entre consumo 

e PIB: países ricos com PIB per capita alto têm também 

um consumo per capita alto. Essa relação corrobora as 

perspectivas de continuidade do processo de crescimen-

to do consumo de papéis tissue.”

As promissoras perspectivas de crescimento do mer-

cado consumidor, contudo, não aplacam o fato de o 

consumo de tissue apresentar diferentes estágios de de-

senvolvimento no mundo. “Os papéis tissue se dividem 

em convencional, convencional com qualidade, conven-

cional intermediário, premium e ultrapremium. Quando 

falamos em qualidade, não há uma definição única, pois 

o conceito varia conforme as necessidades e percepções 

de cada pessoa. Fatores como cultura, poder aquisitivo, 

tipo de produto e expectativas influenciam diretamente 

na percepção de qualidade do mercado consumidor”, 

esclareceu Castro Neto. 

Na Alemanha, exemplificou o executivo, o mercado 

demanda papéis com folhas em grande quantidade e 

Apesar do 
crescimento 
contínuo e das 
perspectivas 
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fabricantes 
devem se 
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diferentes 
estágios de 
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no mundo
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passar do tempo e 
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das experiências 
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muito resistentes, já que os consumidores costumam 

dobrá-los antes do uso. Já nos Estados Unidos, há o há-

bito de amassar os papéis tissue, o que exige produtos 

extremamente macios e absorventes. “Isso demonstra 

que, mesmo em países desenvolvidos, o conceito e a 

percepção de qualidade são totalmente diferentes. Os 

fabricantes precisam entender e atender as característi-

cas de cada região”, constatou ele.

Ampliando os exemplos a outras características mar-

cantes em cada região do mundo, Castro Neto informou 

que os private labels (marcas próprias dos mercados) 

estão passando por uma fase de forte crescimento nos 

Estados Unidos, demandando também produtos de 

melhor qualidade. Além disso, os convertedores têm se 

tornado também produtores. A região ainda se destaca 

pela migração de produtos de outros segmentos para o 

de papel tissue.

Na Europa, a alta participação dos private labels no 

mercado vem levando a uma maior pressão por custos 

da parte dos fabricantes, exigindo máquinas eficientes e 

de menor custo. A baixa atividade da indústria acarreta-

da pelo baixo crescimento recente e pelo futuro incerto 

na Europa Ocidental acaba sendo contrabalanceada pe-

las oportunidades de expansão no Leste Europeu, em 

especial na Rússia. Fusões e aquisições também têm 

sido comuns na região, a exemplo da recente aquisição 

da GP Europa pela SCA.

Na Ásia, as perspectivas de crescimento de consumo 

seguem promissoras. Apesar do rápido crescimento e do 

excesso de capacidade iminente na China, ainda há um 

grande potencial a ser explorado. As principais perspec-

tivas de crescimento concentram-se no Oriente Médio, 

na Turquia, no Irã e na Arábia Saudita. 

A América Latina apresenta um crescente mercado, 

com demanda por qualidade. Nesse contexto, o Brasil e 

o México conduzem tal expansão. Alguns países passam 

pela migração de uma folha para duas ou três. O uso de 

fibra virgem para a fabricação de produtos com suavi-

dade superficial e crescentes graus de absorção são os 

destaques atuais do mercado latino-americano.

Dando enfoque às características que determinam 

as tendências do mercado brasileiro, Castro Neto in-

formou que os papéis de folha dupla representam 

30% do consumo total e que os fabricantes estão 

investindo cada vez mais em produtos de melhor 

qualidade. Os papéis de folha tripla já começam a 

aparecer no mercado. Apesar do aumento de pro-

dução e conversão nas regiões Norte e Nordeste, 

ainda é preciso considerar os diferentes consumos 

per capita nas regiões do País. “É possível notar uma 

evolução enorme quanto à qualidade dos produtos 

tissue brasileiros. Hoje em dia, encontramos papéis 

de qualidade em quaisquer cidades do País, o que 

não acontecia anos atrás, quando ainda encontrá-

vamos papéis alaranjados, de qualidade inferior, em 

cidades muito pequenas ou distantes dos grandes 

centros. Isso vale como exemplo de tendência de 

percepção de qualidade que não retrocede mais”, 

avaliou o executivo. Ele reforçou que o Brasil está 

traçando um caminho de qualidade crescente. “Já 

há fabricantes nacionais buscando diferenciação em 

seus produtos. Certamente, logo veremos essas ino-

vações chegarem e se fortalecerem.”

Ainda de acordo com Castro Neto, a tendência regio-

nal de percepção de qualidade dificilmente sofre influ-

ências externas, desenvolvendo-se naturalmente com o 

passar do tempo e fortalecendo-se a partir das expe-

riências dos clientes de cada região. “O marketing das 
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empresas pode até exercer um papel importante no sen-

tido de apresentar inovações aos clientes, mas, a partir 

daí, tais incrementos só se transformarão em tendência 

de percepção de qualidade se marcarem o cotidiano das 

pessoas e forem aprovados”, ponderou ele sobre o pro-

cesso evolutivo do segmento. 

Um mercado em crescimento, 
dinâmico e movido pela inovação 

As exigências do consumidor por qualidade acabam 

alavancando o desenvolvimento tecnológico do setor. 

Em sua palestra, João Victor Boechat, gerente de Vendas 

de Máquinas Tissue da Voith Paper para as Américas, de-

talhou as características e as vantagens competitivas de 

três tecnologias recentemente desenvolvidas pela em-

presa no Innovation Center Tissue, em São Paulo (SP): 

ATMOS, NipcoFlex T e ainda outra, atualmente em fase 

de testes. “Cada uma tem um target diferente, mas to-

das representam o estado da arte no segmento e certa-

mente oferecem benefícios e diferenciais indispensáveis 

aos players que pretendem liderar o mercado.”

Destinada à fabricação de papel premium, a tecno-

logia ATMOS, desenvolvida em 2005, é uma alternativa 

às máquinas TAD. A proposta da Voith resume-se a uma 

produção de papel tissue premium a um custo de inves-

timento 40% inferior, utilizando 60% a menos de ener-

gia e menor quantidade de fibras – sendo até 100% de 

recicladas ou virgens. “O ATMOS é a única tecnologia 

no mundo capaz de fabricar produtos premium com fi-

bra reciclada”, sublinhou. “A tela estruturada consiste  

em um elemento-chave nessa tecnologia”, completou 

Boechat, informando que se usa a tela como ferramen-

ta para fazer toda a definição de qualidade do produto 

final. “Por isso a Voith trabalhou, juntamente com a 

tecnologia ATMOS, no desenvolvimento dessas telas. 

Temos mais de 50 opções, desde as mais finas até as 

mais grossas, conforme as expectativas do produtor 

quanto ao produto final.”

A NipcoFlex T representa a segunda geração da pren-

sa de sapata da Voith. “O uso da prensa de sapata na 

fabricação de tissue teve início em 2001, com a primeira 

geração desenvolvida pela Voith. Na verdade, a empresa 

tem mais de 40 anos de experiência nesse equipamen-

to em outros segmentos, mas, ao longo do desenvolvi-

mento, descobrimos as particularidades do segmento 

de tissue em relação aos demais. Oferecemos, portanto, 

uma base tecnológica totalmente distinta das prensas 

de sapata usadas em outros setores, com o objetivo de 

produzir papel tissue com qualidade diferenciada”, con-

textualizou. 

Boechat frisou que a grande diferença entre a prensa 

de sapata para fabricação de tissue e uma convencional 

reside no perfil de pressão do nip e no seu comprimen-

to. “O coração dessa tecnologia está na forma como foi 

desenhada, com o objetivo de ter flexibilidade e chegar 

à melhor runnability possível.” 

O gerente de Vendas de Máquinas Tissue da Voith 

informou que outro recurso interessante da segunda 

geração dessa prensa de sapata refere-se à capacidade 

de trabalhar com pressões diferentes nas duas manguei-

ras que a acionam. Entre os resultados da técnica estão 

ganhos de espessura ou bulk da folha. A economia de 

energia foi mais um destaque evidenciado por Boechat 

ao falar da mais atual prensa de sapata desenvolvida 

pela Voith. “Essa tecnologia chega a oferecer até 5% 

mais teor seco após a prensa quando comparada à ver-

são convencional, percentual que representa economia 

de 20% em energia. Dependendo do valor, isso pode 

representar uma economia de US$ 1,5 milhão por ano”, 

Cuzinsky explicou 
como as novas 
tecnologias 
de conversão 
de tissue da 
Fabio Perini se 
adequam às 
atuais exigências 
de mercado

Exigências do 
consumidor 
por qualidade 
acabam 
alavancando o 
desenvolvimento 
tecnológico do 
setor tissue
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informou. “As 17 referências dessa prensa de sapata 

no mundo comprovam que se trata de uma tecnologia 

madura, desenvolvida há 15 anos e recentemente apri-

morada, capaz de trazer uma série de benefícios aos 

fabricantes de tissue”, concluiu sobre o equipamento. 

A terceira – e mais atual – tecnologia no portfólio da 

Voith ainda se encontra em fase de testes. “A ideia do de-

senvolvimento surgiu a partir de nossa experiência com a 

tecnologia ATMOS. Com essa nova tecnologia, é possível 

obter teor seco até 30% maior. A entrada de um papel 

mais seco na prensagem tem como efeito uma menor 

deformação plástica do produto, levando a um bulk até 

20% maior do papel final quando comparado à fabrica-

ção em prensa de sapata ou de máquina convencional 

com rolo de sucção”, informou Boechat. “Além do bulk, 

conseguimos um altíssimo teor de seco na saída da pren-

sa, com valores de até 50%. Também é possível econo-

mizar até 30% de energia térmica em comparação a uma 

tecnologia convencional ou até 10% em relação a uma 

máquina equipada com prensa de sapata”, completou.

Boechat revelou ainda que, embora a tecnologia es-

teja em seu último estágio de desenvolvimento, a pri-

meira máquina comercial já foi vendida, aqui no Brasil, 

e está em fase de start-up. “O próximo passo é avaliar 

o desempenho e os resultados apresentados por essa 

máquina comercial, com o objetivo de obter a liberação 

oficial para a venda da tecnologia a qualquer cliente”, o 

que deve ocorrer em 2015, disse ele. 

Também atenta às novas demandas do mercado, a 

Fabio Perini posiciona-se como fornecedora de equi-

pamentos de conversão. Fernando Cuzinsky, executivo 

de Contas, lembrou que as exigências dos consumido-

res por produtos mais macios, resistentes, absorventes 

e sustentáveis reforçam a necessidade de contínuos 

incrementos tecnológicos no segmento tissue. Novas 

composições químicas, linhas automáticas de alta per-

formance, aumento da eficiência e consequente redução 

de custos, melhor controle no processo de rebobinamen-

to, técnicas novas de gofragem, controle na qualidade 

dos insumos e maior confiabilidade do processo foram 

alguns exemplos de avanços puxados pelas demandas 

do mercado.

Cuzinsky disse que, em resposta às diversas exigên-

cias por produtos de melhor qualidade, a Perini oferece 

uma série de tecnologias inovadoras aos fabricantes de 

tissue, a exemplo do Sistema Sincro, para linhas auto-

máticas de pequena/média/grande produtividade e alta 

performace, bem como das tecnologias Glue Free (sem 

cola) e Solid Plus.

Detalhando o Sistema Sincro, desenvolvido em 1994, 

o executivo de Contas da Fabio Perini informou que se 

trata de uma tecnologia consolidada, que confere ótima 

eficiência e controle ao processo de rebobinado. “Essa 

tecnologia aplica-se desde às linhas de pequeno e mé-

dio porte (Mile) até às de alta produtividade (Time)”, 

pontuou. Segundo ele, as linhas Mile são as que mais 

atendem ao mercado latino-americano atualmente, ofe-

recendo melhor qualidade ao rebobinado e boa produti-

vidade. Já as linhas Time têm ótimo controle de rebobi-

nado e são voltadas em especial a produtos altamente 

suaves e macios. “São máquinas desenvolvidas para 

trabalhar com produtos macios em alta velocidade”, 

comentou Cuzinsky. 

Ele reforçou que as novas alternativas, incluindo as 

tecnologias Glue Free e Solid Plus, estão surgindo para 

satisfazer as necessidades do mercado atual. “Trata-se 

de inovações para agregar valor ao produto, melhorar o 

processo de fabricação e atender às exigências do con-

sumidor quanto a produtos mais sustentáveis e diferen-

ciados”, resumiu.

Diante das inúmeras possibilidades tecnológicas apre-

sentadas pelos renomados fornecedores do segmento, 

Marília, como moderadora da sessão, falou sobre o mo-

mento delicado pelo qual passa a economia brasileira. 

“Em um ano de crescimento pífio do PIB, há um grande 

receio a respeito da diminuição de consumo”, lamentou. 

Além do baixo PIB visto atualmente, ela comentou que 

a inflação figura como mais um agravante a impactar o 

poder de compra. “De qualquer forma, vale lembrar que, 

como os produtos tissue entraram na cesta básica, o 

consumo não deve sofrer quedas significativas. O grande 

desafio imposto à indústria brasileira se apresenta em 

um consumidor mais exigente em termos de qualidade 

e, ao mesmo tempo, com poder de compra reduzido.” 

Na visão de Marília, o cenário atual pode ter alguns re-

flexos no curso do segmento. “Talvez as marcas próprias 

comecem a despontar no mercado brasileiro, já que a 

ausência de uma marca para se trabalhar possibilitaria o 

enfoque no custo, por meio de investimentos em tecno-

logia”, prospectou, concluindo o debate.     n
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